ELTE TáTK - 2018/19. tanévre vonatkozó önköltségek
(Budapesti képzési hely)

(Megjegyzés: a 2018-ban felvettek önköltsége a TáTK KT 2017. okt. 24-i napirendjén szerepelt, korábbi években felvettek önköltsége nem változott.)

szak
alkalmazott
közgazdaságtan
(magyar nyelven)
alkalmazott közgazdaságtan
(magyar nyelven)
alkalmazott közgazdaságtan
(magyar nyelven)
alkalmazott
közgazdaságtan
(angol nyelven)
alkalmazott
közgazdaságtan
(angol nyelven)
nemzetközi
tanulmányok
(magyar nyelven)
nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)
nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)
nemzetközi tanulmányok (angol
nyelven)
nemzetközi tanulmányok (angol
nyelven)
szociális munka
szociális munka
szociológia
szociológia
szociológia
társadalmi tanulmányok
társadalmi tanulmányok
egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás (angol nyelven)
egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás (angol nyelven)
humánökológia
humánökológia
kisebbségpolitika (angol nyelven)

szint
alapképzés

2014

felvétel éve

önköltség (félév)
200 000 Ft

alapképzés

2015

230 000 Ft

alapképzés

2016, 2017, 2018

250 000 Ft

alapképzés

2018

250 000 Ft

alapképzés

2018

alapképzés

2014

2400 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
200 000 Ft

alapképzés

2015

230 000 Ft

alapképzés

2016, 2017, 2018

250 000 Ft

alapképzés

2018

300 000 Ft

alapképzés

2018

alapképzés
alapképzés
alapképzés
alapképzés
alapképzés
alapképzés
alapképzés
mesterképzés (nappali
és levelező tagozat)
mesterképzés (nappali
és levelező tagozat)
mesterképzés
mesterképzés
mesterképzés
mesterképzés

2013, 2014, 2015
2016, 2017, 2018
2014
2015
2016, 2017, 2018
2014, 2015
2016
2015, 2016, 2017,
2018
2015, 2016, 2017,
2018
2015
2016, 2017, 2018
2015, 2016, 2017
2015, 2016

2400 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
200 000 Ft
220 000 Ft
200 000 Ft
220 000 Ft
250 000 Ft
200 000 Ft
220 000 Ft
400 000 Ft

mesterképzés

2017

mesterképzés

2018

mesterképzés

2015

mesterképzés

2016, 2017

270 000 Ft

mesterképzés
mesterképzés

2015
2016, 2017, 2018

250 000 Ft
300 000 Ft

kisebbségpolitika (angol nyelven)
kisebbségpolitika (angol nyelven)
kisebbségpolitika (angol nyelven)
kisebbségpolitika
(magyar
nyelven)
kisebbségpolitika
(magyar
nyelven)
közgazdasági elemző
közgazdasági elemző

3000 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
250 000 Ft
270 000 Ft
400 000 Ft
1500 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
3000 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
2600 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
250 000 Ft

1

szak
közösségi és civil tanulmányok

szint
felvétel éve
mesterképzés
2015
mesterképzés (nappali 2016, 2017, 2018
közösségi és civil tanulmányok
és levelező tagozat)
kulturális antropológia (magyar mesterképzés
2015
nyelven)
kulturális antropológia (magyar mesterképzés
2016, 2017, 2018
nyelven)
kulturális antropológia (angol mesterképzés
2017, 2018
nyelven)
kulturális antropológia (angol mesterképzés
2017, 2018
nyelven)
nemzetközi tanulmányok
mesterképzés
2015
nemzetközi tanulmányok
mesterképzés
2016, 2017, 2018
survey statisztika
mesterképzés
2015
survey statisztika
mesterképzés
2016, 2017, 2018
mesterképzés (nappali 2015, 2016, 2017,
szociális munka
és levelező tagozat)
2018
mesterképzés (nappali 2015, 2016, 2017,
szociálpolitika
és levelező tagozat)
2018
szociológia
mesterképzés
2015
mesterképzés (nappali 2016, 2017, 2018
szociológia
tagozat)
szociológia tudományok (magyar doktori képzés
2014, 2015, 2016,
nyelven) - mindhárom doktori
2017, 2018
program
szociológia
tudományok
– doktori képzés
2016
szociológia doktori program
(angol nyelven)
doktori képzés
2017
szociológia tudományok (angol
nyelven) - mindhárom doktori
program
szociológia tudományok (angol doktori képzés
2017
nyelven) - mindhárom doktori
program
szociológia tudományok (angol doktori képzés
2018
nyelven) - mindhárom doktori
program
nemzetközi emberi jogok (angol szakirányú
2017
nyelven)
továbbképzés
szakirányú
2017, 2018
szociális minőség menedzser
továbbképzés
szakirányú
2017
szociális munka szupervíziója
továbbképzés

önköltség (félév)
250 000 Ft
270 000 Ft
250 000 Ft
270 000 Ft
400 000 Ft
3000 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
250 000 Ft
270 000 Ft
250 000 Ft
270 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
270 000 Ft
250 000 Ft
1500 euro (magyar
állampolgárok esetén, ennek
megfelelő összeg forintban)
EU-hoz tartozó országok
állampolgárainak: 1500 euro
(magyar állampolgárok esetén,
ennek megfelelő összeg forintban)

2000 euro (EU-n kívüli
devizás külföldi)
1150 euro (magyar
állampolgárok esetén, ennek
megfelelő összeg forintban)
250 000 Ft
160 000 Ft
160 000 Ft

Megjegyzés:
A szakok képzési ideje utáni félévekben iratkozó hallgatók a felvételkor érvényes szakos önköltséget
fizetik a szakos hallgatói jogviszony teljes ideje alatt.
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